Комплектація

Технічна інформація

Зовнішній вигляд продукції

Роз’єм AUX-IN

Заряджання батареї

Система Bluetooth

Система Hands free

Живлення: SW RMS
Мікрофон

CSR4.0+EDR, A2DP AVRCP

БЕЗДРОТОВИЙ ДИНАМІК

BUBBLE POD

- Бездротова колонка
(Bubble Pod) х 1 шт

- Кабель для
заряджання х 1 шт

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Літієво-полімерний акумулятор 1800 мА-год,
час роботи на макс. гучності – 5 год. З full bass

IPX5 захист від крапель води

- Інструкція
користувача х 1 шт

- Кабель AUX х 1 шт

Світлодіодний
індикатор

2” гучномовець широкого діапазону, кругове
звучання 360 °

HFC – система “hands free”

Розміри: 100х78х46 мм/3,94х3,07х1,81 дюймів
Dreamwave Audio USA, LLC
www.godreamwave.com
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- Гарантійний талон
х 1 шт

Індикатор заряду
Заряджання від
USB

Вага Нетто: 180 г/0,18 кг/0,41 фунтів/6,53 унцій
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Усунення несправностей
• Застосовується До: Всіх Bluetooth-динаміків компанії
DreamWave
• Виконайте наступні кроки, якщо при програванні
через Bluetooth, звук відтворюється з перериванням,
сторонніми шумами або викривленням.
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Версія Bluetooth:
Bluetooth чіп:
Підтримує:

4,0 + EDR
CSR
A2DP, AVRCP
Бездротовий мікрофон
Рівень захисту (IP):
IPX5, захист від бризок
Живлення:
5 Вт
Частотні характеристики: 100 Гц – 18 кГц
Коефіціент «сигнал/шум»: 72 дБ
Тип батареї:
Літієво-полімерна
1800 мА-год
Час відтворення музики: 5 годин при максимальній
гучності
Розміри: ВШД: 100 х 78 х 46 (мм)/ 3,94х3,07х1,81
дюймів
Вага:
180 г / 0,18 кг / 0,41 фунтів / 6,51 унцій

1. Спробуйте відтворити інші звукові файли.
Переконайтеся, що звук з того самого пристрою
відтворюється коректно, під час прослуховування
крізь навушники.
2. Якщо причину неможливо усунути за допомогою
кроку 1, спробуйте прослуховувати звук з пристрою
Bluetooth, використовуючи кабель Aux-in. Це
допоможе виявити, де полягає причина проблеми
(Bluetooth з’єднання або ні). Не забудьте спочатку
відключити Bluetooth з’єднання.
3. Якщо проблема виникає тільки в разі з’єднання
через Bluetooth, здійсніть наступні дії:
а. Переконайтеся, що ви підключили саме цей
динамік (виберіть зі списку Bluetooth з’єднань пункт
“Bubble Pods”)
b. Переконайтеся, що звук не встановлено на
мінімум
с. Відрегулюйте відстань між динаміком та
пристроєм з Bluetooth, переконайтеся, що відстань
не перевищує 10 метрів.
d. Вимкніть динамік та знову включіть його для його
перезавантаження.
е. Очистити пункт «З’єднання» на пристрої з
Bluetooth.
f. Для ізолювання, закрийте інші пристрої з
Bluetooth.
g. Повторно з’єднайте динамік з пристроєм,
оснащеним системою Bluetooth.
4.

Якщо проблему не може бути усунуто, зв’яжіться зі
Службою підтримки Користувачів, за електронною
поштою.

